ZAALVERHUUR

Op zoek naar een inspirerend kader om met je team een productieve brainstorm te
houden? Wil je een goed bereikbare locatie – zonder files onderweg – om een
opleiding of beurs te organiseren? Dan kunnen de Paterbergzaal en Kwaremontzaal
de ideale plek zijn.

Paterbergzaal

PATERBERGZAAL

KWAREMONTZAAL

Technische voorzieningen

Projector +
projectiescherm
Vast + draadloos internet

Projector + projectiescherm
Vast + draadloos internet +
podium + geluidsinstallatie

Theateropstelling

60 stoelen

180 stoelen (met middengang)

Klasopstelling

48 stoelen

48 stoelen (+ 24 krukjes aan
statafels)

Receptie (statafels)

80 personen

120 (met middenrij gewone
tafels: 156)

Theater + receptie

30 stoelen en
3 receptietafels

100 stoelen en
9 receptietafels

U-opstelling

28 stoelen

36 stoelen

Vierkant

32 stoelen

40 stoelen

Kwaremontzaal

Onze arrangementen
Prijs per persoon
Arrangement halve dag

€ 29,50

Arrangement volledige dag

€ 42,50

Ontbijtseminarie

€ 34,50

Deze zaalhuur is inclusief:
• Zaal ingericht in gewenste opstelling
• Drankenbuffet bestaande uit koffie, thee, plat en bruisend water, fruitsap, pepsi en vers fruit
• Gebruik wifi, projectie, flipchart en geluidsinstallatie
• Blocnote en balpen voor iedere deelnemer
• Vrij bezoek aan de Ronde-expo
• 10% korting in de RondeShop
• Bij de formule ‘ontbijtseminarie’ is een uitgebreid ontbijtbuffet inbegrepen

Nood aan een extra bevoorrading?
Prijs per persoon*
* Door de Corona-pandemie geniet de horecasector
tijdelijk van een verlaagd BTW-tarief van 6% (i.p.v. 12%
op maaltijden en 21% op dranken). Zodra deze
maatregel wordt afgeschaft zullen wij deze tarieven
opnieuw moeten aanpassen. De prijzen inclusief BTW
worden behouden, de prijs exclusief BTW kan dus
verschillen met de uiteindelijke factuur.
Prijzen zijn geldig bij reservaties vanaf 12 personen.
Bij minder deelnemers zijn we genoodzaakt om een
forfait van 100 euro aan te rekenen.
Na openingsuren, vanaf 18u, wordt een
permanentiekost van 35 euro per uur gehanteerd.
Alle prijzen vermeld zijn exclusief BTW.

Break met koffie en mattentaart

€ 5,19

Broodjeslunch

€ 8,96

bestaande uit 1 belegd broodje per persoon, huisgemaakte soep, koffie en waters

Warme lunch inclusief waters
Stoofvlees friet

€ 15,09

Vol au vent

€ 15,09

Tagliatelle kip

€ 15,09

Spaghetti

€ 11,32

Vegi pasta

€ 11,32

Falafel

€ 14,15

